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De complete eilandengids
Lekker dichtbij op vakantie is in. en op de Wadden voelt u zich tóch ver 
weg. Kassa nam de boot en selecteerde het beste van vijf eilanden.

eric van den Berg
Reisverslaggever
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Texel
Het grootste eiland, op slechts 20 minuten 
varen van Den Helder. texel is het eiland van 
de voorzieningen. alles is er. Niet enkel voor 
de inwoners (scholen, bioscoop, wegennet), 
ook voor de toeristen. Winkelen in Den burg, 
naar een van de kroegen aan de Dorpsstraat in 
De Koog, vis eten bij Van der Star, de trap op in 
de rode vuurtoren. 

vijf tips

1Schipbreuk- en juttersmuseum 
Flora (Pontweg 141, zijweg 13) 

Hartstikke leuk, vooral met kinderen. Tijd 
geleden afgesplitst van het Maritiem & Jut-
ters Museum in Oudeschild. Daar hebben 
ze ook juttersspullen, maar hier bij Flora is 
het leuker. Laarzen, fl essen, reddingsboeien, 

pijptabak, alle gevonden spullen in de stallen 
hebben een verhaal. Vraag het maar aan de 
jutter zelf, Jan Uitgeest. www.juttersfl ora.nl

2Airport Texel Beetje raar misschien, 
meteen naar het vliegveld rijden, maar 

het terras daar is erg fi jn. Geniet van de 
ruimte, de sport- en zweefvliegers, en de 
tandemspringers. Hier dus bijkomen na een 
geweldige wandeling in De Sluft er (om de 
hoek). www.texelairport.nl

3 ecomare, centrum voor Wadden 
en Noordzee (ruijslaan 92, 

De Koog) Natuurlijk, altijd even langsgaan. 
Prima informatiecentrum en aquarium. Het 
voederen van de zeehonden (om 11:00 en 
15:00 uur) blijft  het leukst. www.ecomare.nl

4 reede van Texel (Maritiem & jut-
tersmuseum) Het indrukwekkendste 

deel van het museum in Oudeschild: de ma-
quette van het maritieme verleden van Texel. 
Met video- en computerschermen. Veel info 
over de (VOc-)schepen en de strijd die ze 
moesten leveren. www.texelsmaritiem.nl

5 Garnalenvissen Als we dan toch in 
Oudeschild zijn, dan ook maar meteen 

op de garnalenboot, de TX10. Afvaart om 
10:30 en 14:00 uur. een visser legt alles uit. 
De vangst, althans een deel, wordt meteen 
opgegeten. www.garnalenvissen.nl

Meer informatie bij de VVV Texel, 
emmalaan 66, Den Burg. www.texel.net, 
tel. 0222-314741

WAT OP HeT WAD?

De vuurtoren eierland uit 1864 staat op het 
noordelijkste punt van texel bij De Cocks-
dorp. De naam is ontleend aan de locatie: het 
voormalige eiland eierland.

Den burg
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Vlieland
een van de twee eilanden die autoluw zijn. er 
is ook maar één dorp, Oost-Vlieland. rust dus. 
en het is ruig, en stil. en er is heel veel zand. 
De voorzieningen zijn doorgaans hoogwaardig, 
lees: redelijk luxe. 

vijf tips

1 Wandelen met Slauerhoff  Met het 
boekje van de VVV in de hand: Wandelen 

op Vlieland met Jan Slauerhoff  (Ton Pronken, 

€ 5,–). De schrijver/dichter/scheepsarts is 
vele malen op het eiland geweest. Langs de 
route poëziefragmenten die op het gebied 
slaan. 

2 Museum Tromp’s Huys (Dorps-
straat 99) Gevestigd in het oudste pand 

van het eiland, eind 16de eeuw gebouwd, 
kort nadat de Spanjaarden bijna heel Oost-
Vlieland hadden platgebrand. Dit is een 
voormalig woonhuis van commissarissen van 
de Admiraliteit. De geschiedenis van Vlieland 
komt tot leven met schilderijen, klokken, 
foto’s en scheepsmodellen. Ook Slauerhoff  is 
hier te vinden. www.trompshuys.nl

3 Vuurtoren Toch maar even doen: 
het hoogste duin van Vlieland op en de 

vuurtoren in. Ook wel ‘Vuurduin’ of ‘De Rode 
Kabouter’ genoemd. Het uitzicht! Dat u het 
weet: het lichtsignaal is twee seconden aan, 
twee seconden uit.

4 The Great Wide Open Om in de 
gaten te houden: een nieuw festival op 

de wadden, op en rondom kampeerterrein 
Stortemelk, tweede editie van 3 t/m 5 sep-
tember 2010. Muziek, beeldende kunst, fi lm. 
en oesters, benadrukt de organisatie. Voor 
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Terschelling
Het meest culturele eiland. Vooral vanwege 
Oerol (‘overal’ in het terschellings), dit jaar 
van 11 t/m 20 juni. Ook bekend om vuurtoren 
de brandaris, en om jongerencamping appel-
hof, met partynights in kantine the big apple. 
Het is ook een eiland waar ze weg weten met 
juttertjes en ander vocht: veel kroegen, vooral 
in West-terschelling.

vijf tips

1 Café lieman (Westerbuurtstraat 
27, West-Terschelling) Meteen dus 

maar naar Lieman, het oudste café van Ter-
schelling. Hier voel je de hartslag van het 
eiland en maak je snel vrienden, met z’n 
allen rondom het biljart. Iets rustiger maar 
zeker ook gezellig is het bij café ’t Zwaantje 
(Havenstraat 1). Jonger en mondainer (en 
aardige muziek) bij de bar-dancing Braskoer. 
www.cafelieman.nl, www.braskoer.nl

2 Groene Strand De naam zegt het al: 
een strand dat door aanvoer van slib 

begroeid raakte en nu dus ook groen is. 
Prachtig natuurgebied ten westen van west-
Terschelling. Ideale uitwaaiplek.

3 Wandelen met Kapitein rob In het 
stadje zelf. Route door west-Terschelling 

in de voetsporen van Kapitein Rob, de strip-
held die dit eiland heeft  aangedaan in de 
jaren 50. Haal de routebeschrijving, langs 
onder meer de sleepboot Holland, de Bran-
daris en de Tonnenloods, bij de VVV.

4 Huifk ar op de Bosplaat De oostkant 
niet vergeten. Vooral het gedeelte waar 

je niet met de auto kunt komen. Aardig 

vervoermiddel is de huifk ar. Te vinden bij 
Puur Terschelling in Oosterend (www.puur-
terschelling.nl), en Terpstra in Hoorn (www.
huifk arbedrijf-terpstra.nl).

5 Sporen in het zand Ja: lezen! Gewel-
dig boekje voor €5,–, met als ondertitel 

‘1000 jaar mensen op Terschelling’. Met 
fi etsroutes en -paden. Verkrijgbaar bij VVV en 
boekhandel. 

Meer informatie: VVV Terschelling, willem 
Barentszkade 19A, west Terschelling. 
www.vvvterschelling.nl, tel. 0562-443000

alle leeft ijden. Kaarten enkel verkrijgbaar op 
www.greatwideopen.nl. 

5 Vliehors expres Tocht over de be-
roemde zandvlakte (20 vierkante kilo-

meter) met speciaal geprepareerd voertuig 
(zeg omgebouwde truck). Deels is het militair 
terrein, deels publiek. Inclusief bezoek aan 
het Reddingshuisje, voormalige vluchtplaats 
voor gestrande drenkelingen, nu een jutters-
museumpje én trouwlocatie. Dichter bij 
avontuur op Vlieland kun je niet komen. 
www.vliehorsexpress.nl

Meer informatie: VVV Vlieland, 
Havenweg 10, Vlieland. www.vlieland.net, 
tel. 0562-451111

Vlieland is ideaal 
om op de fi ets te 
verkennen. De 
afstanden zijn niet 
enorm groot en u 
kunt bijna overal 
per fi ets komen.

De vlag van 
terschelling ver-
klaard: ‘reade wol-
ken, blaue lucht, 
gele helmen, griën 
ges, wyt sân; sat 
is ’t wapen fan 
 Schylgeralân’

De duindoorn, 
een van de 
typische Wad-
denstruikenA

N
P

H
O

L
L

A
N

D
S

e
 H

O
O

G
T

e

Oost-Vlieland

A
N

P
w

A
D

D
e

N
.N

L

w
A

D
D

e
N

.N
L

West-terschelling



32 kassa februari/maart 2010

T V TAS

Ameland
Vier dorpen, 3500 inwoners, 90 km aan fietspa-
den. Het eiland dat sportief wil zijn. Wadlopen, 
kitesurfen, parachutespringen, en tegenwoor-
dig ook nordic walken. bijkomen kan het hele 
jaar door in de vier strandpaviljoens.

vijf tips

1 Paardenreddingsboot Vijftien keer 
per jaar is er een demonstratie: tien 

paarden trekken de reddingsboot de zee in 
en door de branding – op het strand ten zuid-

westen van Hollum. De hele geschiedenis en 
ook de paarden zijn te zien in het Abraham 
Fock Reddingsmuseum aan de Oranjeweg 18 
in Hollum. Zie voor agenda (en ook de andere 
musea): www.amerlandermusea.nl

2 Hotel Nobel (Gerrit Kosterweg 16, 
Ballum) Al is het maar om er een No-

beltje te drinken, de beroemde Amelandse 
likeur. Ook te krijgen: een Ballumer koffie 
(irish coffee op z’n Ballums) en een Nobel-
parfait (met ei, room en natuurlijk Nobel. 
www.hotelnobel.nl

3 Mosterdmolen Twee molens op het 
eiland. In koren- en mosterdmolen De 

Verwachting (Molenweg, Hollum) worden 
demonstraties mosterd maken gegeven. Ook 
een lesje Amelandse molengeschiedenis. 
In korenmolen De Phenix (Molenweg, Nes) 
wordt rogge gebroken en tarwe geplet; rond-
leiding met discman.

4 Commandeurshuizen In Ballum, 
Nes en Hollum. Dit waren in de 17de en 

18de eeuw de huizen van de walvisvaartka-
piteins (commandeurs). De jacht op walvis-
sen heeft Ameland rijk gemaakt. Let op de 
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Schiermonnikoog
Het tweede autoluwe eiland. De opvallendste 
vervoersmiddelen zijn de bussen van Hotel Van 
der Werff en Hotel Graaf Bernstorff, van en naar 
de boot. Nagenoeg het hele eiland is al ruim 
twintig jaar Nationaal Park. Ook de moeite 
waard: het breedste strand. 

vijf tips

1 Hotel Van der Werff (reeweg 2) 
Geef er maar aan toe: iedere toerist 

gaat een keer langs bij dit beroemde hotel. 
Vooral vanwege het café, de Gelagkamer. 
Leukste moment: zaterdagmiddag. Bier en 
borreltje drinken op en rond het biljart. Voor 
goede koffie naar de overkant in Hotel Graaf 
Bernstorff. www.hotelvanderwerff.nl, www.
bernstorff.nl

2 Bezoekerscentrum (Toren - 
streek 20) Geen spannende naam, 

maar hier moet je toch echt zijn voor in-
formatie over de unieke landschappen van 
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De vuurtoren van 
ameland werd in 
1880 gebouwd, 
in opdracht van 
Koning Willem iii. 
De toren werd ge-
bouwd door giete-
rij Nering bögel in 
Deventer.

ballum Schiermonnikoog
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5 internationaal Kamermuziek 
Festival Vast noteren: 2 t/m 7 oktober 

2010. Grote trots van het eiland. Geen lullig 
lokaal festivalletje: dit telt echt mee.

Meer informatie: VVV Schiermonnikoog,  
Reeweg 5. www.vvvschiermonnikoog.nl,  
tel. 0519-531233
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een steiger op Schier-
monnikoog vol met 
aangespoelde, door 
jutten bijeengebarchte 
spullen
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typerende rij uitstekende richelstenen op de 
voorgevel. 

5 Forelvisvijvers ’t Nijlân Net buiten 
het dorp Buren: drie vijvers vol forel. Dat 

kan niet al te ingewikkeld worden. De slogan 
is dan ook: De plek waar je geen bot vangt. 
De gevangen forel kan worden ingeruild voor 
gerookte forel (twee tegen één). Van €9,– tot 
€19,– per dagdeel. www.amelanderforelvis-
vijvers.nl

Meer informatie: VVV Ameland, Bureweg 2, 
Nes. www.vvvameland.nl, tel. 0519-546546

Schier. Het centrum organiseert ook excur-
sies. www.activiteitenopschiermonnikoog.nl, 
www.nationaalpark.nl/schiermonnikoog.

3 Uitzicht Fietstochtje naar de wasser-
mann-bunker, gebouwd door de nazi’s. 

Niet zozeer voor de bunker zelf, maar voor 
het uitzicht over het hele eiland. 

4 Vredenhof Unieke begraafplaats, niet 
ver van de bunker, oorspronkelijk bedoeld 

voor drenkelingen. Nu liggen er ook veeboe-
ren, oorlogsslachtoffers en vele anderen. Ook 
Sake van der werff, naamgever van het hotel, 
ligt er begraven. Voor een overzicht van de 
graven zie www.vredenhof.org (engelstalig).
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BOOTDieNSTeN
een studie op zich. auto wel of niet mee? Let 
ook op de prijs. en vergeet niet dat er tegen-
woordig naar terschelling een alternatief is 
voor Doeksen.

 texel  
(vertrek vanuit Den Helder)
voetganger: retour € 2,50
fietser: retour € 5,–
auto: incl. max. 9 inzittenden € 35,–  
(di, wo, do € 24,50)
Overtocht: 20 minuten. 
rederij teso. www.teso.nl 
tel. 0222-369600

 vlielanD  
(vertrek vanuit Harlingen)
auto kan niet mee.
voetganger: veerdienst retour € 22,74,  
sneldienst € 34,74
fiets: € 12,50 (extra)
Hond: € 7,50
Overtocht veerdienst: 1:30 uur,  
sneldienst 45 minuten.
rederij Doeksen. www.rederij-doeksen.nl 
tel. 0900-DOeKSeN (3635736)

 terscHelling  
(vertrek vanuit Harlingen)
rederij Doeksen
voetganger: veerdienst retour € 22,74, 
sneldienst € 34,74
fiets: € 12,50 (extra)
Hond: € 7,50
auto: (enkel op veerdienst) retour  
€ 170,36, met caravan € 299,26
prijzen variëren: check lengte auto  
en caravan.
Overtocht: veerdienst 02:00 uur,  
sneldienst 45 minuten
rederij Doeksen. www.rederij-doeksen.nl 

tel. 0900-DOeKSeN (3635736)
Doeksen heeft ook een bootdienst tussen 
Vlieland en terschelling v.v. Overtocht:  
30 minuten. 
voetganger: enkeltje € 7,63, retour € 15,26
auto’s kunnen niet mee. Het is dus mogelijk 
de route te doen Harlingen-Vlieland-ter-
schelling-Harlingen of andersom – zonder 
auto.
rederij evt
Sinds enkele jaren concurrent van Doeksen. 
enkel Harlingen-terschelling v.v.
geen auto’s. Huisdieren gratis. 
voetganger: enkel € 8,40, retour € 16,80
Overtocht: 02:00 uur.
rederij eVt. www.evt.nl

 amelanD  
(vertrek vanuit Holwerd)
voetganger: retour € 12,80
fiets: € 8,25 (extra)
Hond: € 5,90
auto: € 84,30 (reserveren!)
aanhanger/caravan: € 19,90
Overtocht: 45 minuten.
rederij Wagenborg. www.wpd.nl
tel. 0519-546111

 scHiermOnnikOOg  
(vertrek vanuit lauwersoog)
auto kan niet mee.
voetganger: retour € 13,15
fiets: € 8,25 (extra)
Hond: € 5,90
Overtocht: 45 minuten.
rederij Wagenborg. www.wpd.nl
tel. 0519-349050
Genoemde prijzen zijn voor volwassenen 
in het hoogseizoen. Check de websites 
voor tarieven voor kinderen en 65+. On-
line boeken is mogelijk. Ook de dienstre-
gelingen staan op de websites vermeld.

Elke keer weer zag hij die duinen opdoemen, daar 
achter de Brandaris, daar voorbij het Groene Strand. 

Elke dag, elke overtocht. Dan weer zag hij een zeehond, 
een bruinvis, een zonsondergang. ‘Als je al die pracht 
niet ziet, dan héb je het ook niet in je,’ zegt voormalig 
kapitein Gerrit (60). ‘Ik heb me nooit één minuut ver-
veeld.’
Ook ex-stuurman Kees (68) moest vaak die ene vraag 
beantwoorden: ‘Jullie varen elke dag heen en weer van 
Harlingen naar Terschelling, gaat dat niet vervelen?’ 
Nee! En nog eens nee. Altijd is het anders, zegt ook hij: 
‘Je praat met iedereen, iedereen kent me. En je bent een 
echte zeeman, maar toch ben je elke avond thuis.’

TWee TrOTSe zeelieDeN, beiden met pensioen, 
vertellen het verhaal van Terschelling. Of eigenlijk twee 
verhalen van Terschelling. Want dat past bij een eiland 
(ruim 4700 inwoners) dat een West heeft en een Oost.
Gerrit van der Beek is geboren in Kinderdijk, Zuid-Hol-
land. Kwam veertig jaar geleden al met zijn Puch naar 
het eiland, overnachtte op camping Dellewal; hij wilde 
vakantie vieren met Titia. Hij trouwde, werd eilander, 
en ging al snel varen bij rederij Doeksen. Op zeeslepers 
en bergingsboten, maar uiteindelijk toch op de passa-
giersdiensten die ook iedereen ‘van de wal’ kent. 35 jaar 
lang. Van matroos tot kapitein. Op de grote Friesland en 
natuurlijk de Koegelwieck, de snelle boot.

Kees de Haan is geboren in Oosterend, aan de duinkant. 
Is een eilander van geboorte. Wilde al heel vroeg naar 
zee. Zijn vrouw Renske, die eind jaren 50 Amsterdam 
inwisselde voor Terschelling, vond het prima. Dus ging 
hij eerst op de grote vaart bij de Vereenigde Nederland-
sche Scheepvaartmaatschappij – Australië, Afrika, de 
hele wereld – later Doeksen. 25 jaar. Van matroos tot 
stuurman. De veerboot, met auto’s, en in de laatste ja-
ren vooral de Koegelwieck.
Ze kennen elkaar dus. Twee van de kinderen hebben 
zelfs nog even verkering met elkaar gehad. 

KeeS WOONT ‘OM OOST’, in Oosterend, nu aan de 
waddenkant. In de op een na laatste boerderij, op num-
mer 22. Vee staat er allang niet meer. De ‘Aesterwiêl’ 
heeft al sinds ieders geheugenis ‘badgasten’, zoals de 

We hebben gasten  
uit Duitsland die hier al 

35 jaar komen
Wijntje bij De Walvis.  
Meer heb je niet nodig

eilanders toeristen noemen, tegenwoordig 
met drie appartementen. ‘We hebben er al 
veel vriendschappen aan overgehouden. We 
hebben gasten uit Duitsland die hier al 35 
jaar komen. We zijn ook al bij hen geweest. 
Of in een huis in de Franse Bugey, ook van 
vrienden. Daar plukken we appels en peren.’
Gerrit woont ‘om West’, in West-Terschel-
ling, het laatste huis op de Burgemeester 
Swaanstraat. Met Titia runt hij uitvaartbe-
drijf Van der Beek. Wat hij ook al deed toen 
hij nog op de veerdienst zat. De uitvaart-
vereniging van destijds zocht een vervanger 
voor een zieke chauffeur, en Gerrit was de 
enige in de buurt met een rijbewijs – zo is 
het ongeveer begonnen. In 1987 begonnen 
ze hun eigen bedrijf; Gerrit en zijn vrouw 
kennen nu alle families: ‘Afgelopen jaar was 
een druk jaar: 65 overlijdens. Een aantal 
drenkelingen en toeristen, voor de rest ei-
landers. Bel Gerrit en Titia maar, zeggen ze 
dan. Ze praten makkelijk met ons.’
Aan boord van de veerboot die Gerrit vroe-
ger zelf voer, gaat nog steeds de vlag half-
stok als er een kist naar het eiland komt. 
Gerrit: ‘Dat hoort bij dit eiland. Dat respect 
is hier. Bij jongeren en toeristen is dat min-
der. Terrasjes gaan dicht als er een stoet 
voorbijkomt. De politie rijdt mee.’
Begrafenissen in Oost doen ze ook, althans 
voor zover de traditie dat toelaat. En dat is 
meteen een lesje Terschelling. Daar, amper 
tien kilometer verder, is de ‘burenplicht’ 
nog. Als daar iemand overlijdt, doen de bu-
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Schipper: moet ik 
overvaren?

Stuurmannen vertellen: hoe mooi het wad  
is vanaf het water.

Gerrit en Titia in West-Terschelling

Kees en renske in Oosterend
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ren het meeste. Ze brengen kaartjes rond, 
dragen de kist, schenken de koffie. 

WAT ze er OOK NOG HeBBeN: de ‘bu-
renbieren’, overgebleven uit de tijd dat de 
mannen van de buurtschappen bij elkaar 
kwamen om land opnieuw te verdelen. De 
mannen komen nog steeds bij elkaar, eens 
per jaar, praten over van alles, drinken War-
me Ketel, een mix van donker bier, brande-
wijn en bruine suiker. Vrouwen mogen er 
niet bij, zegt Kees grinnikend, ‘al proberen 

een paar rode vrouwen het weleens’. 
West-Oost: de heren West, de boeren Oost. 
Het geld bij de haven, het vee op het plat-
teland. ‘Om Oost zijn we meer een eenheid,’ 
zegt Renske, de vrouw van Kees, voorma-
lig gemeenteambtenaar. ‘Dat is altijd zo 
geweest. Natuurlijk is ook hier afgunst, 
maar hier doen we meer voor elkaar.’ Titia, 
de vrouw van Gerrit: ‘Onder de jongeren 
speelt het niet meer. Onze dochter woont 
op Hoorn! Maar er zijn wel wat verschil-
letjes, ja. In West heb je natuurlijk ook veel 
import.’

HeT iS WAT lOSSer geworden. Mocht 
de moeder van Kees vroeger niet over de 
‘Heese dyk’ komen (bij het dorpje Hee be-
gon de andere kant van het eiland), nu komt 
iedereen overal. En zit er ook ‘geld’ op Oost. 

Al is het nog wel uitkijken met het voetbal. 
Speel je voor AVV of VV Terschelling: dat is 
kant kiezen. 
Maar de factor die bindt: de liefde voor het 
eiland. Dan vervallen windstreken en zelfs 
de drie (!) dialecten. 
Titia (West): ‘Vlieland in het groot. Vroeger 
zeiden ze: “Vlieland hoog verheven, Ter-
schelling spant de kroon”.’
Gerrit (West): ‘Hier bij het Groene Strand 
kan ik wel uren wandelen. Wijntje bij Pavil-
joen De Walvis, meer heb je niet nodig.’
Renske (Oost): ‘Ja, die rust. Je hebt bij ons 
nauwelijks winkels. Ja, de Super in Forme-
rum, en de Spar in Lies.’
Kees (Oost): ‘Die rust is geweldig, vooral op 
dit gedeelte. Het weidse uitzicht, dat is toch 
fantastisch.’

KeeS De HAAN lAAT De rUST ook 
graag aan toeristen zien. Hij valt soms in bij 
de huifkarrentochten van Terpstra in Hoorn. 
Richting Bosplaat, het natuurgebied, kamp-
vuurtje stoken, glaasje juttersbitter. Over het 
strand, langs de zee waar hij nog zo veel van 
houdt. Thuis op internet volgt hij de vracht- 
en passagiersschepen over de hele wereld.
Ook Gerrit van der Beek, die zijn huiskamer 
vol heeft hangen met schilderijen en snuis-
terijen van grote en kleine schepen, heeft 
nog dat zeemansgevoel: ‘Alle eilanders leven 
met de zee. Als er een schip in nood is, of 
als er iets aanspoelt – dan is het gekken-
huis. Dat zit er nog steeds in.’

Oosterend

West-terschelling
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Vooral de naam van de eigenaar was hem 
opgevallen op internet: Kikkert. ‘Zo’n 

ontzettende Texelnaam. Ik dacht: die ko-
men van daar, die bedonderen me niet.’ 
Dus boekte Peter Kroeskamp (38), interim-
manager uit Amsterdam, een ‘stacaravan-
achtig chalet’ op camping Elsrijk, aan de 
Pompweg bij De Koog. Aan alle andere 
voorwaarden was al voldaan: geen hotel, 
zéker geen megabungalowpark, en wél een 
eigen badkamer. 
Peter Kroeskamp komt al sinds eind jaren 
70 op Texel. Toen nog met zijn ouders. De 
Luwe Boshoek – die naam zit nog gegrift in 
zijn geheugen. ‘Lekker gezellig met z’n allen 
in de caravan. Zee, wind, duinen, elke dag 
wandelen. Dat soort vakanties.’ 

TieN, TWAAlF jAAr volgehouden op de-
zelfde locatie; daarna ging Peter studeren, 
koos hij voor vakanties in Frankrijk. Maar in 
2003 was hij terug. Samen met zijn vrouw 
Anke Beerlage (40, psycholoog). Voor haar 
was het de eerste keer Texel: voor iemand 
uit Maasbree liggen de Waddeneilanden 

SlAPeN
De eilanden hebben het ons wel ge-
makkelijk gemaakt: op de sites van de 
VVV’s zijn vakantiehuisjes, campings, 
hotels, b&b’s en stacaravans/chalets 
te zoeken en vaak ook nog te boeken. 
een steekproef: we willen een huisje/
appartement voor de derde week april. 
Voor twee personen, maar iets groter 
is geen ramp. Kom maar op. Wat is er 
zoal mogelijk?

 Texel  
(www.texel.net):  
het meeste is direct te boeken. 
De goedkoopste die bovendrijft 
is ‘Aangenaam Texel app. 1’ in 
het bos bij De Koog. Vanaf € 40,– 
staat er. even doorklikken: dat 
blijkt per nacht. een week (zes 
nachten) komt, inclusief reserve-
ringskosten, toeristenbelasting 
en eindschoonmaak, op € 305,–. 
Kustpark Texel is duurder, maar 
daar kunnen meer mensen in: 
€450,78. en er is een zwempa-
radijs op het park.

 Vlieland  
(www.vlieland.net): niet online te 
boeken, verwijzing naar telefoon-
nummer.
Bijna alles komt uit op de nieuw 
ogende grote eureka-complexen. 
Appartement Incognito (‘ver-
scholen in het bos, op loopaf-
stand van dorp en strand’) kost 
€310,– voor een volle week. 
Hou-a-bout (met uitzicht over 
het bos) zelfde prijs. 

 Terschelling  
(www.vvvterschelling.nl): het 
meeste is direct te boeken. 
De goedkoopste, ziet er leuk uit: 
huisje Onder Opper, in Forme-
rum: €241,20, maar dat is inclu-
sief €50,– borg. Op aanvraag, zo 
blijkt. wat duurder: appartement 
Maamke, in Oosterend. Deze 
komt op €395,–, maar ook weer 
inclusief een borg (€100,–). U zit 
er aan de voet van de duinen.

 Ameland  
(www.vvvameland.nl): het meeste 
is direct te boeken. 
Deze lijst heeft een 2-persoons-

studio als goedkoopste boven 
aan de lijst: een appartement in 
complex Berkenhof, vanaf  
€ 190,–. we komen op € 294,–, 
inclusief € 50,– borg. Het huisje 
Duinroosje komt op € 304,–, 
zónder borg. wel weer een hoop 
kwijt aan toeristenbelasting, re-
servering en schoonmaak.

  Schiermonnikoog 
(www.vvvschiermonnikoog.nl): 
niet online te boeken, verwijzing 
naar telefoonnummer of e-mail.
De eerste die we zien voor twee 
personen: huisje Bertus. € 375,–, 
maar helaas, in onze week bezet. 
Huisje Balkenbrij, aan de rand 
van het dorp:  
€ 400,– vrij! Veel particulieren 
hier, met huisjes die niet altijd 
beschikbaar zijn. 
• 
Het is maar een testje, niet met 
de pretentie representatief te 
zijn. Het geeft een beetje een 
idee. wat we alvast leren: let op 
de extra kosten op het boekings-
formulier. In veel gevallen wordt 
er een borgsom automatisch bij-
geteld, dan lijkt het duurder dan 
het uiteindelijk is. en een onver-
moede vuistregel: daar waar je 
geen auto kunt meenemen, kun 
je ook niet online boeken.
Voor alle eilanden geldt: er zijn 
vaak lastminutes beschikbaar. 
Dat kan honderden euro’s sche-
len. Maar je moet dus wachten 
en het risico nemen.
•
Als we dit allemaal niet willen of 
vertrouwen en als we eens wat 
anders willen, kunnen we altijd 
nog kiezen voor hotelluxe. Dan 
kom je op Texel uit in Hotel Op-
duin, De Koog. Zelfs met zwem-
bad beneden. Of op Terschelling 
in hotel Schylge (oude naam voor 
het eiland), met uitzicht over de 
waddenzee en op de Brandaris. 
Of het nieuwere Paal 8, aan 
het strand. Soms mag het wat 
kosten.
www.opduin.nl, www.westcord-
hotels.nl, www.paal8.nl

In de stad heb je altijd 
mensen om je heen. Hier 
ben je soms als enige op 

het terrein. Heerlijk!
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Alle eilanden kennen een groot aantal fietsverhuurders

texel heeft een uitgebreid winkelaanbod met natuurlijk ook souvenirs

Schiermonnikoog is een walhalla voor wandelaars, want uw auto mag niet mee
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iets minder voor de hand. Nu is ook zij al-
weer een keer of zeven op Elsrijk geweest.
Het stel woont midden in de Amsterdamse 
Pijp – begane grond, tuintje. Anke: ‘In de 
stad heb je altijd mensen om je heen. Hier 
ben je soms als enige op het terrein. Heer-
lijk. Net of je Nederland nog even voor jezelf 
hebt.’ Peter: ‘En je bent hier zo. Binnen an-
derhalf uur zit je op de boot. En je neemt je 
eigen auto mee. Naar Vlieland en Schier kan 
dat niet, en naar Terschelling en Ameland is 
het duur.’
Dichtbij, en toch een andere wereld. Het de-
vies voor alle Waddeneilanden, maar vooral 
toch voor Texel. ‘We wandelen een uur of 

drie per dag,’ zegt Peter. ‘Fietsen doen we 
eigenlijk niet. Te veel wind.’ 
Maar verder: lamsvlees of vispannetje eten 
bij taveerne De 12 Balcken in Den Burg, als 
het echt slecht weer is een filmpje pakken 
bij Cinema Texel, en – gewoon – boodschap-
pen doen. Net ontdekt: de gerookte paling 
bij Van der Star in Oudeschild (‘die halen 

we dus nooit meer bij de supermarkt’). Voor 
een volgende keer staat Verwennerij Bij Jef 
op het programma. Schijnt geweldig eten 
te zijn.
Veel is al vertrouwd. Peter: ‘Elk stadje heeft 
zijn eigen goeie slager. En je hebt van die 
houten kastjes aan huis, met bramenjam of 
aardappelen. Dan gooi je € 2,50 in een potje 
en neem je het mee.’ Anke: ‘Mijn eerste 
stamppot eet ik altijd op Texel. Net voor of 
net na de herfstvakantie.’

ze HeBBeN BeiDeN inmiddels hun din-
getjes en hun favorieten. Peter noemt De 
Slufter als eerste, het natuurgebied dat een 
open verbinding heeft met de (zoute) zee. 
‘Eigenlijk een oude mislukte polder,’ zegt 
hij, ‘maar het is zo’n mooi landschap nu. 
Twee stromen water, die wisselwerking.’
Anke houdt het op De Geul, een lange vallei 
tussen twee duinenrijen. Dat is voor haar 
een soort sprookjesbos. ‘Het is de begroei-
ing die hoger is dan jezelf, het mos, een 
vennetje, het moerasachtige, zó onbeschrij-
fellijk mooi. Er zou zo een hobbit voorbij 
kunnen lopen.’

Wad, een stel
Wat trekt randstedelingen zo aan?  

Peter en anke uit de amsterdamse Pijp zijn 
verknocht aan texel

De Koog

Peter en anke in amsterdam
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AGeNDA
Natuurlijk, Oerol op terschelling (dit 
jaar van 11 t/m 20 juni) kent ieder-
een. maar er is meer. Wat te denken 
van het Dweilweekend op Vlieland? 
een kleine selectie. Details zijn te 
vinden via www.wadden.nl.

Texel
5 april   Lammetjeswandel-

tocht
22 mei   Huiskamertheater-

festival Broadway  
Den Hoorn

19 juni  Ronde om Texel
10 sept. Texel culinair

VlielAND
7 maart  Vuurtorencross
18 juni  Dweilweekend
20 juni  Rondje Vlie/Geitenloop
8 aug.  Stortemelk halve  

marathon

TerSCHelliNG
10 april  Fjoertoer
14 mei   Harlingen-Terschelling 

Zeilrace
11 juni Oerol
3 sept. Rock-’n-roll festival
7 nov.  Berenloop

AMelAND
3 april   Demonstratie paarden-

reddingboot
10 april  Nordic walk 
23 april  Klassieker weekend
1 mei  Voorjaars Run

Waddenadel
Hoe enthousiast is een oer-texelaar  

over zijn eiland?

Twee vragen werden altijd aan hem 
gesteld. Eén: ‘Ken je Jan Wolkers?’ 

Dan antwoordde hij: ‘Ja hoor, we wonen 
aan de rand van hetzelfde bos.’ Twee: 
‘Zeg je nou Teksel of Tessel?’ En dan zei 
hij: ‘Als je het keurig wilt doen, is de x 
een k-s. Maar Tessel mag ook.’
Bij Harry de Graaf (69) moet je ook echt 
zijn als het om Texel gaat. Net als Jan 
Wolkers, de in 2007 overleden schrijver/
kunstenaar, is hij benoemd tot ereburger. 
Vanwege zijn ‘uitzonderlijke verdienste’ 
voor de gemeente Texel. Nu noemt hij 
zichzelf ‘een externe bemoeial’, maar de 
ex-hoofdredacteur van de Texelse Courant 
weet dat hij zichzelf daarmee te kort doet.
De lijst die hem voorgoed verbindt aan 
het eiland is lang. Hij was winkelbe-
diende bij fotozaak Langeveld & De Rooy. 
Schreef in de Texelse Courant over zijn 
belevenissen als dienstplichtig militair 
in Nieuw-Guinea. Werd in 1962 bij die 
krant redacteur en al na een paar maan-
den hoofdredacteur. Speelde de hoofdrol 
in een film van de provincie Noord-Hol-
land, De eilandverslaggever. Houdt de oor-
logsgeschiedenis van het eiland levend. 
Weet alles over de volksgebruiken Ouwe 
Sunderklaas en het Meierblissen.
Harry de Graaf is de Texel-kenner pur 
sang. Gepensioneerd of niet. ‘Ik schrijf 
nog steeds wel stukjes voor de krant. 
Over dingetjes waarvan ze denken dat ik 
het leuk vind. Ik bemoei me graag overal 
mee.’ Veel onderwerpen ziet De Graaf op-
nieuw opduiken: ‘In de jaren 70 heeft de 
gemeente besloten dat het aantal toeris-
tische bedden niet boven de 45 duizend 
mocht komen. Dat blijkt nu een van de 
beste beslissingen ooit. Die grens is nu 
ongeveer bereikt.’

HArry KeNT ieDereeN, iedereen 
kent Harry. ‘Die woont daar in Het Gou-
den Dak, aan de Pelikaanweg,’ is de rou-
tebeschrijving naar zijn boerderij. Vlak 
bij Ecomare, zeehonden- en vogelopvang 
annex natuurcentrum. En inderdaad aan 
de rand van het bos waar ook Wolkers op 
uitkeek, De Dennen.

De naam van de boerderij is overgeno-
men van het oude huis in Den Burg, waar 
Harry is opgegroeid. Maar op deze nieu-
we plek woont hij ook alweer sinds 1975, 
samen met zijn vrouw Maria (‘import uit 
Groningen’). Een opgeknapte boerderij is 
het, voor een deel lang geleden opgetrok-
ken uit ‘alles wat de zee gaf’: roeispanen, 
balken van schepen, en ander tweede-
hands spul. Er is ook het hele jaar plaats 
voor gasten in het seumerhuussie, toeris-
ten die de rust en de ruimte opzoeken.
‘Het is zó mooi hier,’ zegt Harry: ‘De ge-
middelde Texelaar ziet die schoonheid 
van het eiland niet direct. Die moeten 
het vaak van anderen horen. Texelaars 
zeggen al snel dat je niet te overdreven 
enthousiast over het eiland moet praten. 
De meeste voorvechters van het eiland 
komen dus ook niet van hier.’

zelF HAD Hij HeT OOK niet meteen 
door. Pas toen De Graaf terugkwam van 
Nieuw-Guinea, na maanden te hebben 
geleefd in een andere wereld, zag hij het: 
‘Die ruimte, die wolken. Ik was er toen 
snel van overtuigd dat het uniek leefge-
bied was: daar zou ik blijven wonen.’ 

Wat gebeurde. Zijn passie voor het groot-
ste Waddeneiland (13.600 inwoners, 
meer dan Vlieland, Terschelling, Ame-
land en Schiermonnikoog gezamenlijk 
hebben) is niet geblust. ‘Dat agrarische 
gebied, die aardappelvelden, de schapen. 
En geen Waddeneiland met zo veel voor-
zieningen. Dat is ongekend. Scholen. Een 
bioscoop. Een veerdienst die geweldig 
werkt. Ik voel me bevoorrecht dat ik hier 
mag wonen.’
Harry de Graaf heeft ook zitting in het 
‘College van Ereburgers’. Dat bestaat 
natuurlijk niet echt, het is een praatje en 
een drankje met sterrenkundige Kees de 
Jager, de ándere (nog levende) ereburger 
van het eiland. Maar waar hij ook zitting 
in neemt, waar hij ook aan meedoet, ‘we 
weten dat toerisme belangrijk is, en we 
willen altijd allemaal hetzelfde: het beste 
voor Texel.’

HOPPeN
Waarom maar één eiland? in het seizoen gaan we 
waddenhoppen. allemaal tegelijk wordt een hele on-
derneming, maar twee of drie kan gemakkelijk. in een 
arrangement of met de hopboten.
Op de site www.wadden.nl zijn diverse arrangementen 
te boeken, inclusief overtochten en hotelovernach-
tingen. Of informeer bij de VVV van de betreffende 
eilanden.

• 5 dagen Vlieland-Terschelling,  
vanaf € 305,– pp.
5 dagen Vlieland-Texel, vanaf € 308,–.
• 7 dagen Terschelling- 
Ameland-Schiermonnikoog,  
vanaf € 459,–.
• 7 dagen Ameland-Schiermonnikoog,  
vanaf € 415,–.
• 7 dagen Ameland-Terschelling,  
vanaf € 367,–.
• 8 dagen Terschelling-Vlieland-Texel,  
vanaf € 496,–.
• 8 dagen Texel-Vlieland-Texel,  
vanaf € 518,–.

Zelf hoppen kan ook, in de lente en de zomer. tussen 
Vlieland en terschelling kan dit het hele jaar.
• Texel-Vlieland v.v.,  
met motorschip De Vriendschap.
www.waddenveer.nl, tel. 0222-316451
• Vlieland-Terschelling v.v.,  
met De Koegelwieck of Tiger.
www.rederij-doeksen.nl, tel. 0900-3635736 
(zie ook Bootdiensten)
• Terschelling-Texel v.v.,  
Terschelling Vlieland v.v., met zeilboot  
willem Jacob.www.eilandhopper.nl,  
tel. 06-47980324
• Terschelling-Ameland v.v., Ameland-
Schiermonnikoog v.v., met excursieboot langs 
de zeehonden. www.robbenboot.nl, tel. 0519-
720550

De gemiddelde Texelaar 
ziet de schoonheid niet
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De grOte vakan-
tieHUisjestest
tja, het kan soms tegenvallen. Of 
héél erg tegenvallen. ‘Haren in de 
badkamer, de keuken zo vet als boter, 
de poep nog in het toilet, echt niet te 
geloven,’ schrijft ‘duivenvoorde’ op de 
site van Kassa over roompot Vakan-
tiepark De Soeten Haert in renesse. 
maar bij een ‘particulier’ huisje in Den 
Haag was het zo mogelijk nog erger. 
Site-bezoeker ‘juuljansen’: ‘We hebben 
minstens tien ratten zien lopen;  
’s nachts is al ons eten aangevreten.’ 
Prettige vakantie!? 
Hoog tijd voor De Grote Vakantiehuis-
jestest. vara’s kassa heeft u daar-
voor nodig. Ga naar kassa.vara.nl en 
vul het formulier in. Op de Wadden, in 
renesse, Zuid-Limburg, midden op de 
Veluwe – het maakt niet uit. alle va-
kantiehuisjes en –huizen tellen mee. 
Wij willen graag uw ervaringen 
weten. Op de website wijst alles zich 
vanzelf. Ook in de Kassa-nieuwsbrief 
kunt u lezen over de nieuwe Vakantie-
huizentest. alvast dank. We houden u 
op de hoogte!

cijfers

 texel (nH) vlieland (f) terschelling (f) ameland (f) schiermonnikoog (f)

Opp. (1)
 463,28 km2 315,79 km2 674 km2  268,50 km2 199,07 km2

inw. (2)
 13.776 1163 4734 3501 944

Hoofdpl. Den burg Oost-Vlieland West-terschelling ballum Schiermonnikoog
Burg. Francine Giskes (D66) Ella Schadd (PvdA) Jurrit Visser (PvdA) Albert de Hoop (CDA) Bert Swart (CDA)
Bijz. Eiland Noorderhaaks  Tot 1942 net als  Eiland Griend behoort Gemeente met laagste Kleinste gemeente 
 behoort tot texel terschelling bij  tot terschelling bevolkingsdichtheid: van Nederland 
  Noord-Holland  24 inw./km² qua inwoneraantal 
(1) land + water. (2) per 30-11-2009

ballum
Den burg

Oost-Vlieland

West-terschelling
Schiermonnikoog
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toneelgroep De appel op het Oerolfestival

Op Vlieland worden geiten ingezet als natuurlijke begrazers

SCHierMONNiKOOG
5 maart  Open Darts Toernooi
13 mei  circustheaterdagen
5 juni   Zang- en muziek-

festival
3 juli  Beach Soccer
14 juli  concours hippique


